PROPOZYCJE:
LXXIII MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W UJEŻDŻENIU
III MISTRZOSTW POLSKI ZAWODNIKÓW U25 W UJEŻDŻENIU
XXXI MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH JEŹDŹCÓW W UJEŻDŻENIU
XLIX MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W UJEŻDŻENIU
III MISTRZOSTW POLSKI DZIECI W UJEŻDŻENIU
RADZIONKÓW 30.08-02.09.2018

1. Organizator i miejsce zawodów:

6. Osoby oficjalne:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki
„Lider”

Sędzia Główny: Wacław Pruchniewicz
Sędziowie:
Marlena Gruca - Rucińska
Sławomir Pietrzak
Eva – Maria Vint – Warmington (Estonia)
Natalia Rubaschko (Białoruś)
Orsloya Hiller (Węgry)
Kirsten Soegard (Dania)
Anette Fransen Iacobaeus (Szwecja)

ul. Anieli Krzywoń 1
41-922 Radzionków
m: +48 515 606 189
e: biuro@cichondressage.pl
2. Termin zawodów : 30.08 – 02.09.2018 r.
3. Kategoria zawodów :
- Mistrzostwa Polski Seniorów (MPS)
- Mistrzostwa Polski U25 (MPU25)
- Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców (MPMJ)
- Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ)
- Mistrzostwa Polski Dzieci (MPD)

Komisarz główny zawodów: Tadeusz Wajs
Komisarze:
Beata Romanowicz
Natalia Smagacz
Katarzyna Widalska

4. Zgłoszenia: http://www.equita.pl
Osoba do kontaktów w sprawie zgłoszeń:

OBSŁUGA TECHNICZNA ZAWODÓW :
Dyrektor techniczny: Anna Cichoń
Biuro zawodów : Inga Bartosz
Szef Stajni : Agnieszka Tomczak (tel. 515 606 189)
Lekarz weterynarii: Łukasz Gątkiewicz
Kowal: Michał Dąbrowski (tel. 781 262 223)

Karolina Szołtysek 506 134 185
pomoc@equita.pl
5. Termin zgłoszeń
Termin zgłoszeń ostatecznych: 19.08.2018r.

Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ.

7. Warunki Techniczne:
plac konkursowy: czworobok o wymiarach - 20 x
60 m, podłoże cartrans
rozprężalnia: plac o wymiarach 40m x 80m,
podłoże cartrans

Zawodników biorących równolegle udział w zawodach CDI obowiązują przepisy FEI.
8. Program zawodów:

Środa 29.08.18 r.
• 8:00 – otwarcie stajni
• 17:00 – przegląd weterynaryjny
• 19:00 – odprawa techniczna i losowanie
Czwartek 30.08.18 r.
• I. półfinał MPMJ – program zespołowy ME Młodych Jeźdźców (CC2)
• I. półfinał MPU25 – program Intermediate II (CS1)
• I. półfinał MPS – program Grand Prix (CS2)
Piątek 31.08.18 r.
• I. półfinał MPD – program wstępny B ME dzieci (D2)
• I. półfinał MPJ – program zespołowy ME Juniorów (C2)
• II. półfinał MPS – program Grand Prix (CS2)
Sobota 1.09.18 r.
•
•
•
•

II. półfinał MPD – program zespołowy ME dzieci (D3)
II. półfinał MPJ – program indywidualny ME Juniorów (C3)
II. półfinał MPMJ – program indywidualny ME Młodych Jeźdźców (CC3)
II. półfinał MPU25 – program Grand Prix U25 (CS3)

Niedziela 2.09.18 r.
•
•
•
•
•

Finał MPD – program indywidualny ME dzieci (D4)
Finał MPJ – program dowolny do muzyki ME Juniorów (C4)
Finał MPMJ – program dowolny do muzyki ME Młodych Jeźdźców (CC6)
Finał MPU25 – program Grand Prix Freestyle (CS5)
Finał MPS – program Grand Prix Freestyle (CS5)

Ostateczna kolejność rozgrywania konkursów w danym dniu zostanie ustalona po zamknięciu
listy zgłoszeń ostatecznych.
9. Nagrody – PULA NAGRÓD: 18.500 zł

Mistrzostwa Polski Dzieci – pula 1.500 zł
• I miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 700 zł

• II miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 500 zł
• III miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 300 zł
Mistrzostwa Polski Juniorów – pula 2.000 zł
• I miejsce – 900 zł
• II miejsce – 700 zł
• III miejsce – 400 zł
Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców – pula 2.500 zł
• I miejsce – 1.200 zł
• II miejsce – 800 zł
• III miejsce – 500 zł
Mistrzostwa Polski U25 – pula 2.500 zł
• I miejsce – 1.200 zł
• II miejsce – 800 zł
• III miejsce – 500 zł
Mistrzostwa Polski Seniorów – pula 10.000 zł
• I miejsce – 3500 zł
• II miejsce – 3000 zł
• III miejsce – 2000 zł
• IV miejsce – 1000 zł
• V miejsce – 500 zł
Nagrody zostaną wypłacone wg. ww. listy pod warunkiem, że w danej kategorii wiekowej
wystartuje min. 4 zawodników. W przypadku mniejszej liczby zawodników biorących udział w
konkursie, nagroda zostanie wypłacona tylko za I miejsce.
Rozety dla wszystkich uczestników Mistrzostw Polski, dla medalistów szarfy, medale i puchary.
10. Warunki finansowe

a) Boks – od 29.08 (środa) – do 02.09 (niedziela) – słoma: 350 zł / trociny: 450 zł
b) Dodatkowy dzień boksu – 50 zł/dzień
c) Wpisowe – 300 zł
d) Opłata antydopingowa – 15 zł
e) Podłączenie koniowozu do prądu – 200 zł
f) Wycofanie zgłoszenia po terminie zgłoszeń ostatecznych – 200 zł
g) Słoma/siano – 20 zł / kostka (wg. cennika CDI***)

h) Trociny: 80 zł / kostka (wg. cennika CDI***)
Zawodników biorących równolegle udział w Mistrzostwach Polski i CDI*** obowiązuje cennik
umieszczony w propozycjach CDI***
Zgłoszenie będzie traktowane jako ważne po dokonaniu opłat na konto bankowe:
KJ Lider, Anieli Krzywoń 1, Radzionków 41 – 922
Numer konta PKO BP: 84 1020 2368 0000 2202 0542 7846
11. Sprawy organizacyjne
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zawody mogą zostać rozegrane w hali
zgodnie z decyzją Sędziego Głównego.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
podczas zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.
Zgłoszenia, listy zgłoszonych koni, listy startowe i wyniki dostępne na portalu www.equita.pl
12. Kodeks Postępowania z Koniem
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodowa Federacja Jeździecka FEI oczekuje, ze wszystkie
osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego
Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmują do wiadomości, ze w każdym przypadku dobro konia
musi być sprawa nadrzędna i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu
ani celom komercyjnym.
II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku,
kucia i transportu.
III. Konie i jeźdźcy musza być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.
Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.
IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren
zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także
podczas podróży powrotnej z zawodów.
V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki
weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

